
 
    
 

 

 

 

 

 

WIL JIJ GRAAG…? 

• Leren hoe je met de CAD/CAM software imos iX aan de slag kunt?  

• Weten hoe dit programma voor de Interieurbouw je werkvoorbereiding kan versnellen?  

• Meubels ontwerpen en visualiseren, werktekeningen en stuklijsten fabriceren en uw CNC machine 

aansturen?  

  
 

Dan is de opleiding... RAS - IMOS …iets voor jou! 
 

PRAKTISCH 

Dit is een opleiding van 2,5 dagen 

 !! Nieuwe data: 
Maandag 14/11 om 13u (4u),  
Dinsdag 15/11 om 9u (7,5u) met een belegd broodje over de middag 
Woensdag 16/11 om 9u (7,5u) met een belegd broodje over de middag 

 !! Nieuwe locatie: 
 RAS - Doorniksesteenweg 61/Bus 21, 8500 Kortrijk 
 

  Gratis voor leraren van het beroepsgericht en technisch onderwijs, tweede en derde graad 

 

VOORWAARDEN 

• Geen voorkennis vereist, maar ervaring van autocad helpt.  

• Specifiek voor het studiegebied bouw-hout:   



 
    
 

• Je brengt je eigen laptop mee naar de opleiding, die moet krachtig genoeg zijn voor deze software. 

Hier lees je de technische voorwaarden. Op de laptops moet al een full licentie Autocad 2022 

aanwezig zijn. Vraag dit op voorhand na aan je ICT-coördinator.  

 

 

 

 

 

 

INHOUD VAN DE OPLEIDING 

• Tijdens deze praktische opleiding leer je stap voor stap werken met de CAD/CAM software imos iX. 
Het is de bedoeling dat je nadien zelfstandig aan de slag kunt met deze software, maar heb je nadien 
toch nog extra vragen? Dan kun je bij de organisator RAS terecht (zie onderaan ‘algemene 
voorwaarden’).  

• Eerst volg je de algemene groepsopleiding van 2,5 dagen.   

• Wil je meer info over de mogelijkheden van deze software? Schrijf je dan hier in om het gratis webinar 
over imos iX in het onderwijs te herbekijken.   

• Het volgen van de opleiding is een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de gratis educatieve 
licenties (zie onderaan ‘algemene voorwaarden’).  

 
 

 

 

 

 

Inschrijven vòòr 1 oktober 2022 

 

 

Organisatie in samenwerking met:    
 

   
 

 
 

 

Ik schrijf me in! 

https://drive.google.com/file/d/1lnY4_QIUjY68RHWsXde9ZPcikJ1cDsyu/view?usp=sharing
https://forms.gle/YjY4VT3fTfJEUz5G7
https://forms.gle/DhqtUsyNFkJGf1Gt8
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